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PRIMAR AVIZAT,
cZD SECRET NERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipi ui Zalău a terenului în

suprafaţă de 4183 mp - teren aferent str. Matei Basarab preluat de la Agenţia Domeniilor 
Statului în baza Protocolului nr. 4135/2003 de predare preluare a terenurilor cu destinaţie 

agricolă din domeniul privat al statului - (drum de exploataţie agricolă), identificat conform
documentaţiei topografice

Consiliul Local al Municipiului Zalău:
Având în vedere: - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 35.371 din 

09.05.2023 şi Raportul comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu, al Direcţiei Administraţie 
Publică şi al Direcţiei Urbanism nr. 35.376 din 09.05.2023;

- Protocolul nr. 413 5/2003 de predare preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul 
privat al statului;

- Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 267/2005 şi nr. 33/2019;
- Procesul verbal nr. 35378 din 09.05.2023 al Comisiei speciale pentru atestarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Zalău;
- Prevederile art. 41 alin. (5^2) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 

republicată, art. 863, alin. (1), lit. f) din Codul civil, art. 296 alin (2) si art. 357 din O.U.G 
57/2019 privind Codul administrativ, art. 5, alin. (1) şi alin. (3) şi art.’6 din Anexa la H.G. nr. 
392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor , al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;

- Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;
în baza art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. g) din din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ;

. nr.

care

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în 
suprafaţă de 4183 mp - teren aferent str. Matei Basarab preluat de la Agenţia Domeniilor 
Statului în baza Protocolului nr. 4135/2003 de predare preluare a terenurilor cu destinaţie 
agricolă din domeniul privat al statului - identificat ca drum de exploataţie agricolă în Situaţia 
anexă la protocol - cuprinzând suprafaţa delimitată pe tarlale, parcele şi categorii de folosinţă, 
- teren neînscris în cartea funciară, identificat conform documentaţiei topografice ce constituie 
Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se completează inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului 
Zalău cu terenul în suprafaţă de 4183 mp identificat conform documentaţiei topografice, 
menţionată la art.l.

Art.3. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.l din proprietatea privată a Municipiului 
Zalău în proprietatea publică a Municipiului Zalău, în vederea respectării documentaţiilor de 
urbanism ce reglementează secţiunea stradală pentru acest imobil.

Art.4. Prezenta hotărâre se emite în scopul întabulării dreptului de proprietate în favoarea. 
Municipiului Zalău.
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Art.5. După întabularea dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Zalău, Direcţia 
Patrimoniu va face toate demersurile legale necesare cuprinderii imobilului în inventarul 
bunurilor din domeniul public şi atestării acestui inventar de Consiliul Local al Municipiului 
Zalău, prin hotărâre, potrivit prevederilor Codului Administrativ (art.289 din OUG 
nr.57/2019).

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcţia Administraţie Publică;
- Direcţia Patrimoniu;
- Direcţia Urbanism Arhitect Şef
- Direcţia Economică;

Voturi: „pentru” 
„împotrivă” 
_„ abţineri”

PRIMAR, 
Ionel Ciunt
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DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. 35371 din 09.05.2023

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind

atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în 
suprafaţă de 4183 mp - teren aferent str. Matei Basarab preluat de la Agenţia Domeniilor 

Statului în baza Protocolului nr. 4135/2003 de predare preluare a terenurilor cu destinaţie 
agricolă din domeniul privat al statului - (drum de exploataţie agricolă), identificat

conform documentaţiei topografice

A

In scopul realizării unor lucrări tehnico - edilitare la drumurile prevăzute în actualul 
Cartier Meseş s-au făcut demersuri pentru clarificarea situaţiei juridice a acestora, având în 
vedere reglementările HCL al Municipiului Zalău nr. 261 din 17.10.2005 prin care s-a 
aprobat PUZ Ferma Pomicolă Meseşul- documentaţie modificată prin H.C.L. al 
Municipiului Zalău nr. 33 din 28.02.2019 prin care s-a aprobat „Planul Urbanistic Zonal 
de modificare a reţelelor stradale- plan urbanistic zonal Ferma Pomicolă Meseşul”, 
beneficiar Municipiul Zalău - documentaţie de urbanism prin care s-a reslementat 
organizarea si caracteristicile reţelei stradale din zona studiată.

- Pentru realizarea străzii Matei Basarab s-a avut în vedere drumul de exploataţie 
agricola existent - teren preluat de Municipiului Zalău în baza Protocolului nr. 4135/2003 
de predare preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al statului, 
transmis de Agenţia Domeniilor Statului, fiind identificat în Situaţia anexă la protocol - 
cuprinzând suprafaţa delimitată pe tarlale, parcele şi categorii de folosinţă;

Deasemenea, în scopul realizării tramei stradale conform caracteristicilor prevăzute 
în PUZ -ul menţionat, sunt înregistrate în evidenţele patrimoniale un număr de 18 parcele 
în suprafaţă totală de 1608 mp dobândite de Municipiul Zalău prin act de donaţie 
act de renunţare.

j

- în baza Contractului nr. 26615 /2017 - încheiat cu TOP O SERVICE SA Miercurea 

duc, pentru Serviciul de întocmire a documentaţiilor cadastrale necesare înscrierii în 
evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a unor imobile (străzi, accese carosabile 
parcări spaţii verzi, locuri de joacă), proprietatea publică a Municipiului Zalău, s-a 
întocmit documentaţia cadastrală de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru şi 
carte funciară a străzii Matei Basarab;

Pentru identificarea Străzii Matei Basarab, în baza contractului de prestări servicii 
mai sus menţionat, s-a întocmit documentaţia cadastrală a terenului în suprafaţă de de 
4183 mp situat în intravilanul Municipiului Zalău, parţial împrejmuit, având categoria de 
folosinţă drum.
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Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,

îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre 
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în 
suprafaţă de 4183 mp - teren aferent str. Matei Basarab preluat de la Agenţia Domeniilor 
Statului în baza Protocolului nr. 4135/2003 de predare preluare a terenurilor cu destinaţie 
agricolă din domeniul privat al statului - (drum de exploataţie agricolă), identificat 
conform documentaţiei topografice şi trecerea terenului mai sus menţionat în proprietatea 
publică a Municipiului Zalău.

SOLICIT Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască cu privire 
la adoptarea acestuia.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ZALĂU 
IONEL CIUNT
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DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. 35376 din 09.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în 

suprafaţă de 4183 mp - teren aferent str. Matei Basarab preluat de la Agenţia Domeniilor 
Statului în baza Protocolului m*. 4135/2003 de predare preluare a terenurilor cu destinaţie 

agricolă din domeniul privat al statului - (drum de exploataţie agricolă), identificat
conform documentaţiei topografice

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 35371 din 09.05.2023 a proiectului de hotărâre pr/v/W 
atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 
4183 mp - teren aferent str. Matei Basarab dobândit de Municipiul Zalău de la Agenţia 
Domeniilor Statului în baza Protocolului nr. 4135/2003 de predare preluare ă terenurilor 
cu destinaţie agricolă din domeniul privat al statului - (drum de exploataţie agricolă), 
identificat conform documentaţiei topografice - anexa 1,

> Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 4183 mp - teren aferent str. Matei Basarab 
preluat de la Agenţia Domeniilor Statului în baza Protocolului nr. 4135/2003 de predare 
preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al statului - (drum de 
exploataţie agricolă), identificat conform documentaţiei topografice
- Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;

- Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare al iniţiatorului, 
precizăm următoarele aspecte:
A

In scopul realizării unor lucrări tehnico - edilitare la drumurile prevăzute în actualul Cartier 
Meseş s-au făcut demersuri pentru clarificarea situaţiei juridice a acestora, având în vedere 
reglementările HCL al Municipiului Zalău nr. 267 din 17.10.2005 prin care s-a aprobat 
PUZ Ferma Pomicolă Meseşul- documentaţie modificată prin H.C.L. al Municipiului 
Zalău nr. 33 din 28.02.2019 prin care s-a aprobat „Planul Urbanistic Zonal de modificare 
a reţelelor stradale- plan urbanistic zonal Ferma Pomicolă Meseşul”, beneficiar 
Municipiul Zalău - documentaţie de urbanism prin care s-a reşlementat orsanizarea si 
caracteristicile reţelei stradale din zona studiată.

- Pentru realizarea străzii Matei Basarab s-a avut în vedere drumul de exploataţie 
agricola existent - teren preluat de Municipiului Zalău în baza Protocolului nr. 4135/2003 de 
predare preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al statului, 
transmis de Agenţia Domeniilor Statului, fiind identificat în Situaţia anexă la protocol -
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cuprinzând suprafaţa delimitată pe tarlale, parcele şi categorii de folosinţă, neînscris în cartea 
funciară;

- Deasemenea, în scopul realizării tramei stradale conform caracteristicilor prevăzute 
în PUZ -ui menţionat, sunt înregistrate în evidenţele patrimoniale un număr de 18 parcele 
în suprafaţă totală de 1608 mp dobândite de Municipiul Zalău prin act de donaţie sau prin 
act de renunţare.

Strada Matei Basarab este înregistrată în evidenţele tehnico-operative ale 
Municipiului Zalău cu nr. de inventar 13047 cu lungimea de 562m.

- în baza Contractului nr. 26615 /2017 - încheiat cu TOPO SERVICE SA Miercurea 

Ciuc, pentru Serviciul de întocmire a documentaţiilor cadastrale necesare înscrierii în 
evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a unor imobile (străzi, accese carosabile 
parcări spaţii verzi, locuri de joacă), proprietatea publică a Municipiului Zalău, 
întocmit documentaţia cadastrală de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru şi 
carte funciară a străzii Matei Basarab;

Pentru identificarea Străzii Matei Basarab, în baza contractului de prestări servicii 
mai sus menţionat, s-a întocmit documentaţia cadastrală a terenului în suprafaţă de de 
4183 mp situat în intravilanul Municipiului Zalău, partial împrejmuit, având categoria de 
folosinţă drum.

La această dată o parte din străzile ce sunt prevăzute a se realiza în această zonă, 
conf. documentaţiilor de urbanism aprobate, preiau drumurile de, exploataţie agricolă 
dobândite de la Agenţia Domeniilor Statului.

A

In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 67 din 19 martie 2007, privind atribuirea 
unor denumiri de străzi în Cartierul Meseş din Municipiul Zalău, se atribuie denumirea de 
Strada Matei Basarab drumului 15 prevăzut prin Planul Urbanistic Zonal PUZ Ferma 
Pomicolă Meseşul, aprobat prin HCL al Municipiului Zalău nr. 267 din 17.10.2005, 
documentaţie modificată prin H.C.L. al Municipiului Zalău nr. 33 din 28.02.2019.

- Procesul verbal nr. 35378 din 09.05.2023, al Comisiei speciale pentru atestarea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Zalău;

- Prevederile art. 41 alin. 5^2 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 
13 martie 1996 cu modificările şi completările ulterioare menţionează: ‘în cazul imobilelor 
yrovrietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează 
în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora. în temeiul hotărârii Guvernului, a consiliului 
judeţean şi a consiliului local de atestare a apartenenţei la domeniul privat. însoţită de orice alt 
înscris administrativ emis cu privire la imobil, în condiţiile legii, care confirmă identitatea dintre 
imobilul din documentaţia cadastrală şi cel a cărui intabulare se solicită, faptul că imobilul 
figurează în inventarul bunurilor imobile proprietate privată, precum şi de certificatul de 
atestare fiscală. ”

- Prevederile ART. 357 al OUG Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, privind "Inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale

- Prevederile art. 129, alin.(l), alin.2, lit.c, alin. 14 şi art. 196, alin.l. Ut.a din O.U.G. 
nr. 5 7/2019 privind Codul administrativ.

s-a
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Propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Zalău:
1. Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în 

suprafaţă de 4183 mp - teren aferent str. Matei Basarab dobândit de Municipiul 
Zalău de la Agenţia Domeniilor Statului în baza Protocolului nr. 4135/2003 de 
predare preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al statului 
- identificat ca drum de exploataţie agricolă în Situaţia anexă la protocol - 
cuprinzând suprafaţa delimitată pe tarlale, parcele şi categorii de folosinţă, - 
neînscris în cartea funciară, identificat conform documentaţiei topografice - anexa 1.

2. Se completează inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului 
Zalău cu terenul în suprafaţă de 4183 mp identificat conform documentaţiei 
topografice - anexa 1.

3. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.l din proprietatea privată a Municipiului 
Zalău în proprietatea publică a Municipiului Zalău, în vederea respectării 
documentaţiilor de urbanism ce reglementează secţiunea stradală pentru acest 
imobil.

4. Această hotărâre se emite în scopul întabulării dreptului de proprietate în favoarea 
Municipiului Zalău.

5. După întabularea dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Zalău, Direcţia 
Patrimoniu va face toate demersurile legale necesare cuprinderii imobilului în 
inventarul bunurilor din domeniul public şi atestării acestui inventar de Consiliul 
Local al Municipiului Zalău, prin hotărâre, potrivit prevederilor Codului 
Administrativ (art.289 din OUG nr.57/2019).

teren

Arhitect Şef 
Vlad Petre

Director APL 
Claudia Ardelean

Directoi>e5^utiv
Alexandi3i'Tura

Şef birou Cadasj 
Florin Stanca

Şef Serviciu Patrimoniu 
Adin^Predescu

Q
DP/SP/PA/CL-1 ex.
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Nr. 35378 din 09.05.2023

Proces verbal al Comisiei speciale
pentru atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al

Municipiului Zalău

Având în vedere:
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă Nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, şi Hotărârea Guvernului României nr. 392 din 14.05.2020 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, 
respectiv art. 357 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul 
administrativ;
- prevederile art. 5, alin. 1 şi alin. 3 şi art. 6 din Anexa la HG nr. 392/2020 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;
- Dispoziţia nr. 141 din 10.02.2021 privind constituirea Comisiei speciale în vederea 
întocmirii şi actualizării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public şi privat 
al Municipiului Zalău,
- Faptul că, în baza Contractului nr. 26615 /2017 - încheiat cu TOPO SERVICE SA 
Miercurea Ciuc, pentru Serviciul de întocmire a documentaţiilor cadastrale necesare 
înscrierii în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a unor imobile (străzi, 
accese carosabile parcări spaţii verzi, locuri de joacă), s-au întocmit documentaţiile 
cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a străzii 
Matei Basarab şi a străzii Matei Corvin;
- Faptul că o parte din străzile ce sunt prevăzute a se realiza în cartier Meseş, conf. 
documentaţiilor de urbanism aprobate, preiau drumurile de exploataţie agricolă 
dobândite de la Agenţia Domeniilor Statului în baza Protocolului nr. 4135/2003 de

^ predare preluare a terenurilor cu destinaţie a2ricolă din domeniul privat al statului. 
transmis de Agenţia Domeniilor Statului, fiind identificat în Situaţia anexă la protocol - 
cuprinzând suprafaţa delimitată pe tarlale, parcele şi categorii de folosinţă.
- Conform prevederilor art. 6 alin 1) din Anexa la HG nr. 392/2020 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor Comisia specială 
s-a întrunit în vederea întocmirii şi actualizării inventarului domeniului privat al 
Municipiului Zalău.

Comisia specială actualizează inventarul domeniului privat astfel:
Se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 

Zalău în sensul completării cu următoarele imobile:
- teren în suprafaţă de 4183 mp - teren aferent str. Matei Basarab, identificat 
conform documentaţiei cadastrale - anexa 1.
- teren în suprafaţă de 889 mp - teren aferent str. Matei Corvin, identificat 
conform documentaţiei cadastrale - anexa 2.
Terenurile mai sus identificate sunt dobândite de Municipiul Zalău de la Agenţia 
Domeniilor Statului în baza Protocolului nr. 4135/2003 de predare preluare a

9;V
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. terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al statului - identificate ca 
drum de exploataţie agricolă în SITUAŢIA anexă la protocol - cuprinzând 
suprafaţa delimitată pe tarlale, parcele şi categorii de folosinţă - teren neînscris în 
cartea funciară.

i

1. Ionel Ciunt — Primarul Municipiului Zalău - Preşedinte al comisiei speciale

2. Marina-Bianca Fazacaş - Secretar General al Mun. Zalău - membru

3. Mariana Cuibuş - Director Executiv, Dir. Economică - membru
4. Vlad Petre — Arhitect Şef - membru

5. Alexandru Pura - Director Executiv - Dir. Patrimoniu - membru;

6. Claudia - Florica Ardelean -Director Executiv -Direcţia AP - membru

7. Claudia Contraş - Şef Serviciu Fond Funciar, R A A - membru

"7

I

SUBCOMISL4 DE LUCRU a Comisiei speciale de inventariere a bunurilor 
alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Zalău

care

1. Adina Predescu - Şef Serviciu Direcţia Patrimoniu -

2. lolanda Groza - Consilier Direcţia Patrimoniu - _
3. Lia Coapşi

4. Florin Stanca

5. Ciprian Negru

- Consilier Direcţia Patrimoniu-

- Şef Birou Cadastru -

- Consilier Birou Cadastru- —
~^r

6. Gheorghe Morar -Referent Serviciu Fond Funciar, RAA -

7. Lavinia-Nicoleta Lazar - Consilier juridic- 2

2
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MEMORIU TEHNIC

.
In,conformitate cu precizările Al^lCPI.nr. 8548/20.02.2023 anexele reprezintă modele care se adaptează corespunzător 

situaţiei concrete a imobilului pentru care se întocmesc, potrivit ari. 32 din Regulament. Astfel am adoptat anexele la situaţia 
concretă a imobilului.

1. Adresa imobilului /zona în care se desfăşoară lucrarea: UAT MUNICIPIUL ZALĂU, localitatea Zalău, str. Matei 
Basarab

2. Tipul lucrării: prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară

3. Suprafaţa planului supus recepţiei: 4183 mp

4. Scurtă prezentare a scopului întocmirii lucrării şi/sau a situaţiei tehnice şi juridice/istoricului:

• Scopul lucrării rezultă din cererea de recepţie şi/sau înscriere

• Conform referatului din 01.02.2018, ataşată ia prezentul documentaţie, străziile din mun. Zalău nu sunt 
înscrise în CF pe nr.top.

• Irnobilul se'află în proprietatea Municipiului Zalău.

5. Descrierea generală a operaţiunilor efectuate în faza de documentare a lucrării, localizarea şi identificarea 
imobilului, descrierea construcţiei, etc.

• Am solicitat informaţii de la OCPI

• Am verificat limitele imobilelor învecinate, înregistrate în eTerra

• Am analizat documentele puse la dispoziţie de beneficiarul lucrării
o Pe imobilul respectiv există construcţiile descrise în planul de amplasament şi delimitare a imobilului

6. Operaţiuni de specialitate realizate

• încadrarea măsurătorilor în sistemul naţional de referinţă (măsurători în reţeaua de îndesire şi ridicare) s-a 
realizat prin observaţii GNSS

• punctele de detaliu (ridicarea detaliilor topografice) s-a determinat prin

|X| observaţii GNSS
■'|_| ridicări topografice, cu stafie totală

' '
sistemul de coordonate este cel prevăzut în regulament

• punctele geodezice de sprijin vechi şi noi folosite

- staţia de referinţă virtuală Nearest 3.1.

- staţia de referinţă permanent ZALU.

starea punctelor geodezice vechi este excelentă 

calculul suprafeţelor s-a realizat analitic

descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare: nu este cazul 

inventar de coordonate: nu este cazul 

preciziile obţinute sunt cele prevăzute in regulament 

modul de determinare a cotelor 
|X| nu este caMjl 

|_| observării GNSS 

|_1 ridicări topografice cu staţie totală

-'A *



Pentru recepţia planului de amplasament şi delimitare al expertizelor judiciare şi extrajudiciare -In specialitatea 
topografie, geodezie şi cadastru, întocmite în aplicarea art. 1051 din Codul de procedură civilă, precum şi a planului 
topografic necesar actualizării suprafeţei terenului/construcţiei în evidenţele fiscale/ registrul agricol în vederea notării 
posesiei sau în vederea înscrierii dreptului de proprietate asupra construcţiilor conform art. 37 alin. (2) din Legea nr. 
7/1996 !

• nr. actului de proprietate/nr. actului doveditor al posesiei, dacă există; 

|Xj nu este cazul 

|_| nu există

IJ
• declaraţiei posesomlui, prevăzută la aii. 41 alin. (&) lit. d) din Legea nr. 7/1996, după caz; 

|X1 nu este cazul

LI
• suprafaţa deţinută în proprietate şi suprafaţa deţinută in posesie, in cazul terenurilor, după caz; 

|X| nu este cazul
'i-

'?» -f
• nr. certificatului de atestare fiscală, in cazul constnjcţiilor, după caz; 

nu este cazul

• suprafaţa construită măsurată şi suprafaţa construită înscrisă in evidenţele fiscale la data efectuării 

măsurătorilor:

\X nu este cazul

Pentru recepţia planului de amplasament şi delimitare al imobilelor situate în intravilan întocmite în vederea emiterii 
titlului de proprietate

• vecinătăţile imobilului:

Nord:

Est:
•ii.

irSud:

Vest:.........................

• nr. procesului verbal de punere in posesie/adeverinţei de proprietate:

• existenţa construcţiilor edificate pe imobil:

CI
CI\
C3

• accesul ia imobil: există

Semnătura persoanei autorizate
drJng.RĂKOSSYBOrOA/D-Jd^f^^^^'oE

/ # AUTORI7.ARE
autorizaţie categoria D seria,«0-fi-jţf.06f 8 |
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Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei si Pădurilor 

Agenţia Domeniilor Statului
Bucureşti ,B-duI.Carol nr.l7 : telefon - fax 3 13 61 46 

. www.domeniil«tatuîui.ro E-mail: aoentlaQdQnienilIPStatulMi.ro
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PROTOCOL
de predare-preluare a terenurilor cu destinaţie agricola din domeniul privat aî

statului

In temeiul art.3 alin.3 din Legea 268/2001 privind privatizarea societăţilor eomereiale eare deţin in 
administrare terenuri agricole si terenuri neagricole, art.7 alin.7 din Legea 268/2001 privind retrocedarea 
terenurilor potrivit Legii nr.18/1991, republicata, a H.G nr.626/2001,a Legii nr.1/2000, a O.U.G. 
nr. 102/2001, O.M.A.A.P.nr. 150/2002 si al O.M.A.P. nr. 106/2002, a H.G. nr.l 172/2001, Legea 400/2002 si 
H.G. 720/2002 

Intre
Agenţia Domeniilor Statului, instituţie de interes public de specialitate cu personalitate juridica din 

subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei si Pădurilor, cu sediul in B-dul Carol nr.l7, sector 2, 
Bucureşti reprezentata de Director General Comeliu POPA, in calitate de PREDATOR si

Comisia Locala de aplicare a Legilor fondului funciar a oraşului ZALAU, Judeţul SALAJ, 
reprezentata de Primar NOSAIULIU
In calitate de PRIMITOR, se incheie prezentul protocol care stabileşte următoarele;

Agenţia Domeniilor Statului preda si Primăria preia, conform anexelor 32 si 42, validate prin 
Hotărârile Comisiei Judeţene nr. 8793/15.11.2002 si 8970/15.11.2002 , terenurile agricole după cum 
urmează:

0 haI .Arabil
2. Pasune
3. Fanete
4. Vii
5. Livezi

Suprafaţa agricola totala:
LPadufi-
2. Ape,Balti
3. Drumuri -
4. Curti-constructii
5. Neproductiv

Suprafaţa neagricola totala:
Suprafaţa Totala (agricol + neagricol) 99,8198 ha

0 ha
0 ha

38,0587 ha 
48,7202 ha 

86,7789 ha 
6,0614 ha

ir-}.-- /

Oha
0 ha
0 ha

6,9795 ha 
13,0409 ha

Terenul predat către Primăria oraşului ZALAU, Jud SALAJ, a fost administrat de S.C. 
COMPLEX AGRICOL S.A. ZALAU, judeţul SALAJ, cu respectarea prevederilor art. 81 din H.G. 
nr. 1172/2001, cu obligativitatea respectării anexei 42.

Protocolul a fost întocmit in doua exemplare, cu valoare de original, cale unul pentru 
fiecare parte semnatara si va fi adtts la cunoştinţa D.G.A.I.A., O.J.C.G.C. si unitatea care 
administrează terenul.

exemplar din prezentul protocol de predare-preluare, după semnarea de către primitor, va fi 
^tunj^^^entia Domeniilor Statului, in termen dc 5 zile de la data semnării, prin grija reprezentantului 

'^/y^ AgcntiCT^^^^niilorStaţului in teritoriu.

director ,1
fi

Pri^rA
Preşedintele

Vk^iQT, 
f.DJS.j^curesti 
'irdctqf General

(i



SITUAŢIA
cuprinzând suprafaţa delimitată pe tarlale, parcele si categorii de folosinţa ce urmeaza a fi retrocedata

de ADS , către Comisia de aplicare a Legii 18/1991 republicata si a Legii 1/2000.
modificata si completata cu OUC nr. 102/2001 si a Legii nr. 400/2002 a municipiului Zalau

mp
Nf. topo.Teritofiul

a<hninisara
Categoria de folosinţaClasa de 

călit
Subunitate TOTAL . 

GENERAL
TERENURI AGRICOLE TERENURI NEAGRICOLEtarla parcelativ

A P F V L TOTAL P A O CC N TOTAL1 ZALAU Ferma P-V 1 3840 . 3840 38402 IV 42278 42278 422783 600 600 6004p 7360 2780 10140 101405 1352 1352 13526 V 58412 58412 584127 3520 3520 35208 3000 3000 30009 360 360 36010 76 76 7611 76 76 7612 82 82 8213 120 120 12014 82 82 8215 82 82 8216 76 76 7617 V 3392 3392 339218 3520 3520 352019 ■ 984 984 98420 V 1305 1305 130521 IV 19960 19960 1996022 360 360 36023 1560 1560 156024 360 .360 36025 IV 27103 27103 2710326 1680 1680 168027 V 706 706 70628 1822 1822 182229 V 19706 I 19706 19706



£

S.C.COMPLEX AGRICOL SA ZALAU mp
Categoria de fotosintaNr. topo.Teritoriul

administra
tiv

TOTAL
GENERAL

Nr; Clasa de 
călit.Su burniţate TERENURI AGRICOLE . TERENURI NEAGRICOLEcrt tarla parcela

L TOTAL CC TOTALNP F V PA DA
4204204201 ZALAU Ferma P-V 30

640 64031 V
95495432
36036033

13581358135834
i 16311631 163135 V

44204420 442036
300300 30037

38
1019610196 1019639 V

1344 1344134440 V
172172 17241

1008 1008100842 V
24024024043

1056 1056105644 V
24045 240 240

632 63263246 V
208208 20847

848 84884848 V
212212 21249

1288 1288128850 V
54 847 847 847

754 75455 754
4328059 V 43280 43280

90890859/a 908
36703670 367060

61



A

S.C.COMPLEX AGRICOL SA ZALAll
Teritoriul

administra
Nf. topo.Nr. Categoria de folosinţaSubunitate Clasa de 

călitcrt TERENURI AGRiCOLE
PlFl V 1 L

TOTAL
general

tarla :tiv TERENURI NEAGRICOLE. parcela
A TOTAL P|Ă D CC N TOTAL1 ZALAU Ferma P-V 62 V 4239 4239 552 552 479163 540 540 54063/a V 4360 4360 436064 524 524 52465 V 3770 3770 377066 508 508 50867 V 4058 4058 405868

480 480 48069 V 6701 6701 670170 1420 1420 142071 V 7415 7415 7415
720

2034

72 720 72073 V 2034 2034
74 360 36075

3720 3720 3720
18964
3809

37744

76 V 18964 18964
77 3809 380978 V 37744 37744
79 1506 1506 150680 V 18653

47421
18653
47421

18653
47421

81 V
82 482 482 48283 3363 3363 3363

1680
84 V 1680 1680
85

390 390 39086 V 1162 1162 116287
308 308 30888 V 2190 2190 219089 360 360 36090 V 2367 2367 236791 490 490 490



S.C.COMPLEX AGRICOL SA 2ALAU
Teritoriul

adnmnîstra
Nr. topo.Nr. Categoria de folosinţaSubunitate . Clasa de 

călitcrt TERENURI AGRICOLE TOTAL
GENERAL

tiv tarla parcela TERENURI NEAGRICOLE
A I P I F I V L TOTAL CC t N I TOTALPA D1 ZALAU Ferma P-V 92 V 6394 6394 6394

1000
93 1000 lOOO94 V 6099 6099 609995

488 48896 V 3292 3292 329297
480 480 480V 6369 6369 636999
460 460100 V 5761 5761 5761101
696 696 696104 980 980105 V 2088 2088 2088106
220 220 220107 V 1488 1488 1488108
372 372 372V 1550 1550 1550110
260 260 260111 V 1584 1584 1584112
280 280 280113 V 1148 1148 1148114
280 280 280115 V 1050 1050

1190
1050
1190

116 V 1190
117

360 360 360118 V 1302 1302 1302119
380 380380120 V 1372 1372 1372121
405 405 405122 V 1248 1248 1248123 V 18 18 18124
212 212 212



S.C.CQMPLEX AGRICOL SA ZALAU
Teritonul

atbra'nistra
Nr topp. ■Nr. mpCategoria de folosinţaSubunitate . Clasa de 

călit.
crt

TERENURI AGRICOLE(IV tarla parcela TOTAL
GENERAL

terenuri NEAGRICOLE
total ^|a| DA P F V L1 ZALAU Ferma P-V CC TOTALN125 V 832 832126 832

192 192127 V 192644128 644
180 180129 V 602

130 602
160 160131 V 405 405132 405
160133 V 640 640134 640
240 240135 V 240840 840136 840
160 160137 160

8084 8084138 V 8084
1494

1494 1494139
120 120140 V 120620 620141 620
144 144142 V 144656 656143 V 656720 720144 720
330145 330
348 348146 V 896 896147 896
280 280148 V 2801200 1200149 1200
450 450150 V 4501200 1200151 1200
492152 .492V 492960 960153 960
425 425154 V 4251328 1328155 V 1328

1312
1312 1312156

510 510157 510
332 332 332



Ş.C.CQMPLEX AGRICOL SA 7Ai ai i

Nf. topo.Teritoriut
admiitKlra

Nr. mpCategoria de folosinţaSubunitate Clasa de 
călit

crt tiv TERENURI AGRICOLE
~ 1 P I fi v~

tarla parcela TERENURI NEAGRICOLE TOTAL
GENERALA1 L total

144Q
ZALAU Ferma P-V PA 0 CC158 V N__ I total1440159 1440

480480V 4801200 1200161 1200
162 V 280 280 2803197 3197163 3197

272272V 2722363 2363165 2363
166 V 396 396 3963124 3124167 3124
168 V 321 32 3212142 2142169 2142
170 V 270 270 2701050 105017 1050

3792I
4767 it 

2550 
11537 

1200

3792173> V 37924767 47671174
174/a V 

175 V
2550 255011537 11537

12001200176
177 V 148 148 148960 960178 960
179 V 160 160 1601176 1176

1176
180181 V 180 1801128 1128181/a 1128

182 V 192 192 192980 980183 980
184 V 200 200 2001400 1400185 1400
186 V 188 188 1881104 1104187 1104

24001188 2400V 2400610 610
61000



S-C.COMPLEX AGRICOL SA 7Al ai i

Teritoriul
®<*rt>inistra

Nr. Nr ţopo.
Categoria de folosinţaSubunitate mpClasa de 

cdiit
crt

 terenuri agricole
^ I p I F~i y

tiv tarla parcela
TERENURI NEAGRirni F TOTAL

general1 ZALAU totalFerma P-V PA 0 CC189 N TOTAL
190 V 270 270 27072241 7224191 7224

6084j
1020

^0527
1260

6084192 6084
1020193 V 1020I 20527 20527194

1260195 1260
196 412 412 412197 V 40 4023257 4023257198 23257199 1200 1200 120046200 46 46205 V 405 4059404 4059404206 9404378207 378 378208 V 120 12050820 12050820209

50820
1174

210 1174 1174
720211 IV 72050630 72050630212 50630213 660 660 660360214 360 360215 IV 360 360 36018796 18796216

18796
5220

217 5220V 522020262 20262218
20262219 303 303 303540220 540 540256 256 256



S.C.COMPLEX AGRICOL SA ZALAU
mpNf. topo.Teritofiul

adnmis&'a
wr. Categoria de folosinţaClasa de 

caliL
SubunitatecrL TERENURI AGRICOLE TOTAL

GENERAL
tarlativ TERENURI NEAGRICOLEparcela P I F IA V L TOTAL P A 0 CC N1 TOTALZALAU Ferma P-V

223 1080 1080 1080224
360 360 360225 -IV 25099 25099 25099226
880 880 880
680 680 680228 IV 25236 25236 25236229
284 284 284230 576 576 576231
382 382 382

21221
232 IV 21221 21221233

410 410 410234 830 830 830235
672 672 672236 IV 19431 19431237 19431
280 280238 280710 710239 710
424 424240 42410961 10961241 10961

24502450 2450242
512 512243 IV 51225794 25794244 25794

360 360245 36010 i Al i-erMA P-V 2095 2095 2095
69795 130409 998198

dcaia sa 
lng.,C ADS SALa\

Ing. MargA'joan
OJCGC^SÂ»
Ing.L'^ato/Afi S.C.Complex Agricol 

Ing. loan •
|dru

ol
•c lO

c- -••.'6
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